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 )HPLP( پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمتبخش اول: 

  ، در پاسخ نامه عالمت بزنید.ه هریک از سواالتو نظر خود را نسبت بلطفا عبارات زیر را به دقت مطالعه کرده 
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     گذارم. نگرانی ها و مشکالت را با افراد نزدیکم در میان می 1

2 
هاي اشباع شده و کم کلسترول غذایی را که کم چربی، یا داراي چربیرژیم 

 کنم. باشد، انتخاب می

    

     کنم. غیرمعمول را به پزشکان و متخصصان سالمتی گزارش می هرگونه نشانه 3

     کنم. برنامه ورزشی منظم پیروي می کاز ی 4

     خوابم. به حد کافی می 5

     کنم. کنم که در حال ترقی هستم و در مسیر مثبتی رشد میاحساس می 6

     کنم.  به آسانی تمجید و تعریف میهایشان از دیگران به خاطر موفقیت 7

     کنم. کمتر از شکر و مواد غذایی شکر دار (قند) استفاده می 8

9 
-خوام و میهاي تلویزیونی را در مورد حفظ و بهبود سالمتی میمطالب یا برنامه

 بینم. 

    

10 
ند انجام دقیقه یا بیشتر حرکات ورزش سریع و ت 20حداقل سه بار در هفته به مدت 

 رقص  ایروبیک، و ...)دهم (مانند پایده روي سریع، دوچرخه سواري، می

    

     گذارم. سازي بدنی وقت میهر روز براي آرام 11

     ام هدفمند است. معتقدم زندگی 12

     ندي دارم. با دیگران روابط پرمعنی و رضایتم 13

     خورم. رونی میوعده نان، برنج و ماکا 11الی  6هر روز  14

     پرسم. هاي آنان سوال میاز متخصصان بهداشت به منظور درك بهتر دستورالعمل 15

16 
 5روي استقامتی کنم (مانند پیادههاي بدنی سبک تا متوسط شرکت میدر فعالیت

  دقیقه). 40الی  30روز در هفته هر روز 

    

     پذیرم.ها نیستم، میآنچه را که در زندگی قادر به تغییر آن 17
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     ن توجه دارم. آینده نگاه کرده و به آبه  18

     گذرانم. با دوستان نزدیک وقت می 19

     خورم. وعده میوه می 4الی  2هر روز  20

21  
زمانی که از کارشناسان بهداشتی، پزشکان و پرستاران در مورد مسایل مربوط به 

  رم اطالعات زیادي به من بدهند. کنم دوست داسالمتی سوال می

    

     کنم. هاي سرگرم کنند مانند رقص، دوچرخه سواري و شنا شرکت میدر فعالیت  22

     شوم. موقع خواب به افکار خوشایند متمرکز می  23

     کنم.  با خودم راضی هستم و احساس رآرامش می  24

     ت. و عشق برایم راحت اسبیان احساس نگرانی   25

     خورم. وعده سبزیجات می 5تا  3هر روز   26

     کنم. هاي مرتبط با سالمتیم با افراد متخصص سالمت تبادل نظر میدرباره نگرانی  27

     دهم.در طول هفته حداقل سه بار حرکات کششی انجام می  28

     کنم. از روشهاي خاص براي کنترل استرسم استفاده می  29

     کنم. راي رسیدن به اهداف بلند مدت در زندگی تالش میب  30

31  
گیرم و هم آنها را لمس و از طرف نزدیکان هم مورد لمس و نوازش قرار می

 کنم. نوازش می

    

     خورم. وعده شیر، ماست و پنیر می 3الی  2هر روز   32

33  
-رات فیزیکی بررسی میهاي خطر و تغییبدنم را حداقل یکبار در ماه براي نشانه

 کنم.

    

34  
کنم (مانند پیاده روي موقع رفتن به ام ورزش میهاي روزانهدر طول فعالیت

سرکار، استفاده از پله به جاي آسانسور، پارك کردن ماشین یکجاي دورتر و پیاده 
 وري براي رسیدن به ماشین).

    

     کنم. بین کار و تفریح تعادل ایجاد می  35

     کنم.هر روز یک امر چالش برانگیز و جالب براي خودم پیدا می  36

37  
ک وعده به خوردن تخم مرغ، گوشت، ماهی، حبوبات خش 3الی  2هر روز صرفاً 

 کنم. و آجیل صرف می

    

38  
از اینکه چگونه بهتر بتوانم مراقب سالمتی خود باشم از متخصصان درخواست 

 کنم. اطالعات می

    

     کنم ورزش، ضربان قلب خودم را بررسی می حین  39

      ام مهم است اطالع و اگاهی دارم. از اینکه چه چیزي در زندگی  40

      شوم. اي از افراد دلسوز مراقبت و پشتیانی میاز سوي مجموعه  41
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42  
ها و سدیم مانند کنسروها و بندي شده حاوي رروغنبرچسب مواد غذایی بسته

  خوانم. یغیره را م
    

     کنم. هاي آموزشی در زمینه مراقبت بهداشت فردي شرکت میدر برنامه  43

     رسم. می کردن خودم در حین ورزش مطلوببه میزان ضربان قلب مورد نظر و   44

     براي جلوگیري از تنبلی و خستگی قدم میزنم.   45

      ماس هستم. کنم با نیروهاي بزگتر از خودم در تاحساس می  46

     کنم. تعارضات خود را با دیگران از طریق گفتگو و مصالحه حل می  47

      خورم.صبحانه می  48

      هر موقع که نیاز داشتم از دیگران مشورت و راهنمایی میخواهم.   49
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 )HPLPپرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت ( معرفیبخش دوم: 

براي حفظ و ارتقاي سالمتی، تصحیح و افزون است. هاي بهداشتی مورد توجه روزجه به نقش محوري آن در مراقبتارتقاء سالمت با تو
ن شخص به طور آگاهانه دست به انتخابهاي سالم یک زندگی متعادل است که در آبهبود سبک زندگی ضروري است.  شیوه زندگی 

لی و (ها موثر هستند شگیري از بیماريکه روي کیفیت زندگی و پی ن جهت استآزند. اهمیت سبک زندگی بیشتر از سالم می
هایی را از ها اقدامات و فعالیتاز بیماريري یفرد با انتخاب سبک زندگی براي حفظ و ارتقاي سالمتی خود و پیشگ). 2008همکاران، 

در مقابل سازي گار و الکل و ایمنرعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیقبیل 
طی گذشته، تغییر و تحوالت زیادي در حیطه سالمت روي داده است که شامل تغییر و تحوالت جمعیتی، تغییر دهد. ها انجام میبیماري

کند که د جامع پیشنهاد مییک رویکر. )2001هاوریلیشن و نویلی، (ها، تحوالت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است الگوي بیماري
. اجزاي )2002پندر و همکاران، (رفتارهاي ارتقاء سالمت ممکن است به عنوان دو جزء مکمل سبک زندگی سالم در نظر گرفته شوند 

دهند و اجزاي ارتقاءدهنده سالمت الگویی چندبعدي یا آسیب کاهش میمواجهه فرد را با بیماري حفاظت کننده سالمت، احتمال 
شواهد علمی نشان . )2004هد، وایت(کنند یا افزایش سطح خودشکوفایی، رفاه و رضایتمندي افراد عمل می هستند که در راستاي حفظ

. سبک )2007تولدو و همکاران، (ها و الگوي سبک زندگی افراد بر سالمت و طول عمر آنها تاثیرگذار است دهند که انتخابمی
گیري شود که این ابزار به طور گسترده در اندازه ک زندگی ارتقاء سالمتتواند توسط پروفایل سبزندگی ارتقاء دهنده سالمت می

   ).1997؛ واکر و همکاران، 2000(استوکر، هاي متنوعی گزارش شده است تحقیقات استفاده و روایی و پایایی آن در جمعیت

عبارت است که  52این پرسشنامه شامل بر اند. طراحی کرده )1987واکر و همکاران (را  1دهنده سالمتپرسشنامه سبک زندگی ارتقاء
پذیري در مورد سالمت، مدیریت استرس (شناسایی ، ورزش، مسئولیتد. این شش بعد عبارتند از: تغذیهکنگیري میبعد را اندازه 6

ن حس منابع استرس و اقدامات مدیریت استرس)، حمایت بین فردي (حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی)، خودشکوفایی (داشت
  هدفمندي، به دنبال پیشرفت فردي بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندي).

 

  

                                                             
1 . Health Promoting Lifestyle Profile 
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  )HPLPپرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت (روایی و پایایی بخش سوم: 

گزارش شد. همچنین واکر و همکاران  94/0ضریب آلفاي کرنباخ براي نمره کلی این پرسشنامه  )1997واکر و همکاران (در پژوهش 
تا  88/0هاي این پرسشنامه نیز محاسبه نمود. آنها ضریب آلفاي کرنباخ بین خرده مقیاسدر این پژوهش ضریب آلفاي کرنباخ را براي 

نیز در پژوهش خود آلفاي کرنباخ کلی این مقیسا را   )2013چو و همکاران (خرده مقیاس این آزمون محاسبه نمودند.  6را براي  90/0
محمدي  در ایران خصوصیات روانسنجی این پرسشنامه در پژوهشهاي مختلفی بررسی شده است. در پژوهش گزارش نمودند.  91/0

                  نتایج بود. 91/0تا  64/0ها از و براي زیرمقیاس 82/0ضریب آلفاي کرونباخ براي کل ابزار  )1390زیدي و همکاران (
بود. تحلیل عاملی تاییدي هاي آن بات براي پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و زیرمقیاسثآزمون ـ بازآزمون نشان دهنده 

 49به  52هاي این مقیاس از تعداد گویه) 1390محمدي زیدي و همکاران (در پژوهش عاملی گویاي برازش قابل قبولی بود.  6مدل 
  بار عاملی پایینی داشتند. سوال در پژوهش آنها از نسخه اصلی حذف شد زیرا  3تعداد تقلیل پیدا نمود. 
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 )HPLPپرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت ( گذارينمره :چهارم بخش

  امتیاز دارند.  4، 3، 2، 1و هر یک از این گزینه ها  شوندگذاري مینمره ايدرجه چهارمقیاس عبارات این پرسشنامه، بر روي یک 
  1: هرگز  
  :2گاهی اوقات  
  3: اغلب  
  :4همیشه و به طور معمول  

  
  بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه شده است: 4این پرسشنامه داراي        

    
  شماره سوال  بعد

   35 ،41، 46، 36، 40، 30، 12، 18، 24، 6  رشد معنوي
  21، 49، 33، 15، 42، 2، 9، 1، 3، 27، 39 ،43، 38  پذیريمسئولیت

  7، 23، 47، 31، 25، 13، 19  روابط بین فردي
  11، 17، 45، 29، 5  مدیریت استرس

  44، 28، 22، 4، 10، 16، 34  ورزش
  14، 20، 32، 37، 26، 8، 48  تغذیه

  
  

شوند. براي بدست آوردن ط به آن بعد باهم جمع میوبات سواالت مرر بعد، مجموع امتیازبراي بدست آوردن امتیاز مربوط به ه
سبک ارتقاء امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت باهم جمع خواهند شد. در این پرسشنامه نمرات باالتر نشانگر 

ترین و پایین 196سوالی)  49این آزمون (باالترین نمره در باشد. می سبک ارتقاء سالمت منفیو نمرات پایینتر بیانگر  سالمت مثبت
  باشد. می 49نمره 
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